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راديوكتيو و پسماندهاي دفع مواد زائد  

 

 1، ق آشتياني مقدم    1ف سعيدي، 2و1قمي معمارزاده.م

، سازمان انرژي اتمي ايران علمي كاربردي رودهنجامع مركز آموزش   

 

Emails: mmemar@seai.org.ir  ;  fa.saeedi@yahoo.com  ; g_ashtiani_m@yahoo.com 

 

 

 چكيده

شاهد ورود مواد زائد هسته اي در زندگي  ،زا  در صنعت ، پزشكي و كشاورزيبه كاربرد روز افزون  مواد پرتو با توجه
الزم است  ،هاي منحصر بفرد خود دليل خصوصيات و ويژگيه وزا بپسماندهاي پرت .روزمره و محيط زيست هستيم

از ميان مشكالتي كه . و سپس نگهداري يا دفع شوند ابط مخصوص مورد عمليات قرار گيرند طبق معيار ها و ضو
به بزرگي مشكل پسماندهاي پرتوزا  و چگونگي  اي امروزه با آن مواجه است احتماال هيچ كدامصنعت انرژي هسته

مواد زائد پرتوزا عالوه بر سميت شيميايي بدليل ساطع نمودن پرتوهاي مضر و خطرناك در اثر . فع آن نمي باشدد
ريق واپاشي از جمله مواد سرطانزا به حساب مي آيند و چنانچه مقادير بسيار كمي از آنها از طريق آب، هوا و يا از ط

ز سرطان و يا تاثيرات سوءژنتيكي در نسل هاي بعدي مي با گذشت زمان موجب بروزنجيره غذايي وارد بدن گردد، 
دفع و انهدام زباله هاي اتمي  ،اثرات سوء پسماندهاي راديواكتيو، نگهداري راهكارهاي كاهشبه  تحقيقدراين  .گردند

. خواهيم پرداخت

 

كلمات كليدي 

 زنجيره غذايي ژنتيكي-  سوءتاثيرات  سرطان - –زباله هسته اي  پسماند پرتوزا-
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مه  مقد

در ايران اين مهم بعهده . در كشورهاي مختلف سازمان هاي متفاوتي دفع مواد راديواكتيو را تحت كنترل دارند
سازمان انرژي اتمي است كه كليه مصرف كنندگان مواد راديواكتيو به اين سازمان گزارش مي دهند و مجوز دفع، نگهداري و 

 .ن دريافت مي دارندانهدام زباله هاي اتمي را از اين سازما

اي براي توليد انرژي و كاربرد مواد پرتوزا در پزشكي،  صنايع ، اي در نيروگاه هاي هستهاستفاده از سوخت هسته
پسماندهاي صنايع  . مي باشد) پسماند(تحقيقات و كشاورزي مانند ديگر صنايع همراه با توليد مواد زايد و ضايعات بال استفاده 

ته اي با توجه به درجه سميت تحت عمليات بسيار ساده جمع آوري و دور ريزي مي شوند، اما و بخش هاي غير هس
طبق معيار ها و ضوابط مخصوص مورد عمليات  َپسماندهاي پرتوزا بدليل خصوصيات و ويژگيهاي منحصر بفرد خود الزم است

اي امروزه با آن مواجه است احتماال هيچ هسته از ميان مشكالتي كه صنعت انرژي. قرار گرفته و سپس نگهداري يا دفع شوند
 .كدام به بزرگي مشكل پسماندهاي پرتوزا  و چگونگي دفع آن نمي باشد

مواد زائد پرتوزا عالوه بر سميت شيميايي بدليل ساطع نمودن پرتوهاي مضر و خطرناك در اثر واپاشي از جمله مواد  
با . ر كمي از آنها از طريق آب، هوا و يا از طريق زنجيره غذايي وارد بدن گرددسرطانزا به حساب مي آيند و چنانچه مقادير بسيا

مشكل اساسي در مورد پسماندهاي . گذشت زمان موجب بروز سرطان و يا تاثيرات سوءژنتيكي در نسل هاي بعدي مي گردند
و در خالل اين مدت بايستي از محيط هاي پرتوزا موجود در آنها داراي نيمه عمر طوالني پرتوزا اين است كه بعضي از هسته
سال  و نيمه عمر عناصر ترانس  30نيمه عمر بعضي از عناصر حاصل از شكافت هسته اي به . زيست و مردم جدا نگهداري شوند

 . اورانيوم به بيش از هزاران سال مي رسد

ا مكانيكي از  بين برد و تنها راه از بين رفتن با توجه به اين كه مواد پرتوزا را نمي توان با هيچ روش شناخته شده شيميايي و ي
آنها فروپاشي  و تبديل   به عناصر غير پايدار مي باشد،لذا مديريت پسماند هاي پرتوزا  شامل كنترل ، كاهش ميزان دورريزي 

يا براي مدت طوالني عناصر پرتوزا  و تغليظ  و تبديل آنها به شكلي است كه بتوان اينگونه مواد را با اطمينان كافي تخليه و 
به طور خالصه  اصول و فلسفه مديريت پسماندهاي پرتوزا در راستاي حفظ سالمتي انسان ها ، حفاظت محيط . نگهداري نمود

 .زيست و نسل هاي آينده مي باشد

 :تعاريف 

 .پرتوزايي عبارتست از تعداد هسته هايي كه در واحد زمان واپاشي مي كنند -
 .كه طي آن پرتوزايي يه نصف مقدار اوليه اش برسد نيمه عمر مدت زماني است -

پسماند پرتوزا يا زباله اتمي به موادي اطالق مي گردد كه حاوي و يا آلوده به مواد پرتوزا در غلظت هاي بيش از  -
 .ميزان متعارف باشد

 تقسيم بندي مواد زائد راديواكتيو  از لحاظ پرتوزايي

    HLWپسماند هاي با پرتوزايي باال  الف -

   MLWپسماند هاي با پرتوزايي متوسط  ب -

   LLWپسماند هاي  مايع با پرتوزايي پايين  ج-
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:پرتوگيري  

پرتوگيري  از راه هاي پخش اتمسفري ، منابع ومحيط دريا ، انتقال از اكو سيستم كشاورزي ، انتقال از اكوسيستم 
زنجيره غذايي از مهمترين راه هاي آلودگي بدن به مواد . مي باشد آبهاي شيرين وانتقال از راه مصرف مواد غذايي و آشاميدني

 .پرتوزا است

شير، گوشت ، حبوبات ،سبزيجات و : در حوادث هسته اي  مواد غذايي كه انتظار مي رود  بطور وسيع آلوده  شوند عبارتند از ( 
 ) ميوه ، ماهي و قارچ

 

 

 

 :حفاظت در برابر پرتوگيري خارجي 

 )عامل زمان(ندن زمان پرتوگيري به حداقل رسا -1
 )عامل فاصله(به حداكثر رساندن فاصله از منبع پرتو -2

 )عامل حفاظ(پرتوايجاد حفاظ در مقابل منبع  -3
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 منابع و انواع پسماند هاي پرتوزا

اي شامل اكتشاف و چرخه سوخت هسته.اي  توليد مي شوندپسماندهاي پرتوزا در كليه مراحل چرخه سوخت هسته 
اي، كاركرد راكتورها، بازيابي سوختهاي مصرف شده و برچيدن تاسيسات اج سنگ معدن اورانيم، توليدسوخت هستهاستخر
منابع ديگر توليد پسماند هاي پرتوزا مراكز تحقيقاتي، بيمارستان ها، مراكز تهيه و توليد راديوايزوتوپ و .اي مي باشدهسته

در اين مواد از قبيل زباله، . ها مي توانند به حالت جامد، مايع و يا گاز باشند اين پسماند. مراكز صنعتي و كشاورزي مي باشند
چشمه هاي پرتوزاي مصرف شده ، پمپ ها، لوله،  رزين هاي تبادل يوني مصرف شده، رسوب هاي لجني و سخت هسته اي 

 .مصرف شده وجود دارد

عمدتا از سه ماده جهت تشخيص و درمان به ميزان هاي در بررسي هاي انجام شده در بخشهاي پزشكي هسته اي بيمارستانها 
. مايع و تكنسيوم بصورت مايع را شامل مي شوند  131بصورت كپسول و يد  131اين مواد شامل يد . مشخص استفاده مي شود

ي بودن خطر پسماندهاي كم فعاليت مواد پرتوساز مي تواند بعلت آلودگي سطوح خارجي ظروف يا رفتار نامناسب و يا طوالن
كاركنان بيمارستانها يا كساني كه با مواد پرتوساز سروكار دارند، يا كاركنان تميز كار كه با اين . مدت ذخيره سازي آنها باشد

. نوع مواد پرتوساز مواجه هستند در معرض خطر مي باشند

 

 طبقه بندي براساس حالت فيزيكي مواد زائد راديواكتيو

يك روش طبقه بندي بر .جه به اهداف مورد نظر، به روش هاي گوناگوني انجام دادطبقه بندي ها را ميتوان با تو 
هريك از سه دسته .اساس حالت فيزيكي است كه پسماند هاي پرتوزا را به سه دسته مايع،جامد و گازي طبقه بندي مي نمايد

 .ها اشاره مي گرددايند كه در زير به آنمفوق را نيز بر حسب ميزان پرتوزايي به چند گروه تقسيم مي ن

  :پسماند هاي مايع الف-

 .كندر حسب كوري  در متر مكعب بيان ميآژانس بين المللي انرژي اتمي ميزان پرتوزايي اين پسماند ها را طبق مقررات خود ب

 :پسماند هاي جامد ب-

ممكن است بر حسب نوع  اين پسماند ها.طبقه بندي پسماند هاي جامد در مقايسه با پسماند هاي مايع پيچيده تر است 
براي سنجش ميزان پرتوزايي بتا .يا بر حسب قابل اشتعال و غير قابل اشتعال طبقه بندي مي شوند)  بتا،گاما و يا آلفا (پرتوزايي

و گاما در پسماند هاي جامد معموال مقدار تشعشع آنها را در سطح خارجي محفظه هاي حاوي آنها اندازه گيري مي نمايند، در 
 .ي نيز دز واقعي را مي توان در سطح پسماند اندازه گيري نمودموارد

 : پسماند هاي گازي ج-

البته عوامل ديگري از قبيل .پسماند هاي گازي را بر حسب ميزان پرتوزايي در واحد حجم هوا دسته بندي مي نمايند
 .فشار،درجه حرارت،ميزان رطوبت و روغن موجود در گاز نيز بايد مشخص باشند
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ش پسماند هاي پرتوزا آماي  

پسماند هاي پرتوزا كه در قسمت هاي مختلف توليد مي شوند داراي خواص فيزيكي ، شيميايي و راديولوژيكي  
جهت جلوگيري از پخش و انتشار غير متعارف مواد پرتوزا در محيط زيست و آلودگي تاسيسات اقتصادي .متفاوتي مي باشند

سب خواص مختلفي كه دارند مورد عمليات و فرآيند هاي متفاوتي قرار گيرند تا آنها را الزم است پسماند هاي پرتوزا به تنا
امروزه . مطابق معيار ها و شرايط پذيرفته شده بين المللي به طور ايمن در محيط زيست نگهداري و يا دور ريزي نمود

ار گيري اكثر اين فرآيندها ، الزم است براي به ك. هاي متعددي با هدف اصلي كاهش حجم پسماند در دسترس مي باشندروش
 .حتي االمكان پسماند ها را به انواعي با خواص يكسان و يكنواخت تقسيم بندي نمود

 .مهم ترين روش هاي آمايش انواع پسماند ها به اختصار به شرح زير مي باشند

 آمايش پسماند هاي گازي الف-

 :اي هسته اي توليد مي شوند به روش هاي زير آمايش مي شوندپسماند هاي گازي شكل كه در مراحل مختلف فعاليت ه

براي اين منظور .نمايندتصفيه گازها از طريق عبور از فيلترها، اين فيلترها ذرات جامد موجود در هوا را جدا مي -
سيسات نوعي از آنها كه در صنعت هسته اي كاربرد وسيعي دارد و عمال در تمام تا. فيلترهاي متنوعي بكار مي روند

درصد ذرات ريز را جدا نموده و  9/99مي باشد كه مي توانند  (HEPA)هسته اي بكار مي رود فيلتر هاي با بازده باال
اين فيلترها در موارد متعدد بعد از فيلتر نمودن اوليه كه ذرات بزرگ را جدا مي كنند براي تصفيه . در خود نگهدارند

 .نهايي گازها بكار گرفته مي شوند

 ي گازها با محلول هاي شستشو دهندهشستشو -

 جذب گازها بر روي مواد جاذب مانند ذغال فعال -

 85جدا نمودن گازهاي پرتوزا به روش تقطير در درجات حرارت پايين،گازهاي نادر و بخصوص كريپتون- -

 
خل آنها هايي كه در دادر كليه روش هاي ذكر شده پسماند هاي گازي شكل پس از انجام عمليات به داخل دودكش

ً پس نيز فيلترها و تله هاي مخصوص براي جذب هسته هاي پرتوزا خاص تعبيه شده است هدايت مي شوند و نهايتا
 .از كنترل و اطمينان از سطح پرتوزايي قابل قبول آنها در محيط تخليه مي شوند

 

 آمايش پسماند هاي جامد ب -

وليد مي شوند شامل كاغذ هاي مصرف شده،لباس و بيشترين حجم پسماند هاي جامد كه در مراحل مختلف ت 
 .دستكش آلوده،شيشه آالت و لوازم فلزي آلوده مي باشند

 

 :روش هاي متداول براي آمايش اين پسماند ها عبارتند از

 

 :قطعه قطعه كردن -1
ر به قطعات بعضي از تجهيزات آلوده و يا قطعات بزرگ پسماند ها بايستي قبل از جدا سازي و انجام عمليات ديگ

 .كوچكتر تبديل شوند
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 : سوزاندن  -2

. سوزانده مي شوند زباله سوز اتميپسماند هايي كه قابل سوزاندن مي باشند پس از جدا سازي در دستگاهي بنام 

با اين روش حجم پسماند به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و تبديل به خاكستر با حجم بسيار كم اما پرتوزايي 
خاكستر حاصل را بايستي در مواد مناسب مانند سيمان ، قير ، شيشه و يا سراميك ثابت نمود تا . رددبيشتر مي گ

. بتوان آنها را با اطمينان  به مدت طوالني نگهداري نمود

 :متراكم كردن -3

 توسط يك پرس هيدروليكي فشرده با اين روش  كه در دستگاهي بنام متراكم  كننده انجام مي شود پسماند ها
. شوند و حجم آنها به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد كه عمليات نگهداري و دفع آنها را تسهيل مي نمايدمي

 

 آمايش پسماند هاي مايع ج-

 
از .در اغلب فعاليت هاي هسته اي و آزمايشگاهي در حجم هاي زياد توليد مي شوندپسماند هاي مايع  

نقطه نظر كمي معموال پسماند هاي  جامد را مي توان قبل از انجام هر گونه عمليات  موقتا انبار و نگهداري 
با توجه به .ر كردنمود،حال اينكه مقادير زيادي از پسماند هاي مايع را نمي توان براي مدت زمان طوالني انبا

 .پرتوزايي موجود در پسماند هاي مايع روش هايي كه براي  آمايش آنها بكار مي روند متفاوت مي باشد
كه معموال حجم كمي دارند بيشتر حاصل فعاليت كارخانه هاي    HLWپسماند هاي با پرتوزايي باال 

و پلوتونيم  235 –ني ديگر مانند اورانيم بازيابي سوخت هاي مصرف شده است كه محصوالت شكافت از مواد سوخت
نگهداري و انبار كردن طوالني مدت اينگونه پسماند ها بعلت نيمه عمر طوالني  هسته هاي . جدا مي شوند 239 –

امروزه اين گونه پسماند هاي با . پرتوزاي موجود در آنها و حرارت باالي اين محلولها  روش مناسبي نمي باشد
با مواد مناسب تثبيت و جامد سازي نموده و سپس  در محل هاي مطمئن دفن  و نگهداري  طوالني پرتوزايي باال را 
جامد سازي اين پسماند ها عمل بسيار پيچيده و حساسي است و در بعضي موارد نياز به تكنولوژي . مدت مي نمايند

 .بسيار پيشرفته و هزينه باال دارد

 

 :ي پسماند ها عبارتند ازروش هاي مورد استفاده براي جامد ساز  

 

 تبديل مواد زائد راديو اكتيو به پودر از طريق حرارت دادن پسماند و نگهداري پودر يا خاكستر  -

جامد سازي در سيمان، در اين روش پسماند با مخلوطي از سيمان  و ماسه به نسبت مناسب مخلوط شده و در  -
خش هسته هاي پرتوزا مي توان جلوگيري نموده و سيمان بدين ترتيب از ب. داخل بشكه هايي قرار داده مي شوند

 .حاصل را در انبار ها يا محل هاي مخصوص نگهداري كرد

 جامد سازي در قير -

 جامد سازي در پليمر -

 جامد سازي در شيشه  و سراميك -
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با اين طريق حجم . را مي توان به روش تبخير كردن آمايش نمود  MLWپسماند هاي با پرتوزايي متوسط 
ين گونه پسماند ها به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و رسوبات حاصل از عمل تبخير را در مواد مناسبي جامد سازي و ا

 .سپس براي مدت زمان طوالني نگهداري مي نمايند
 تزريق در طبقات مناسب زمين شناسي همراه با مخلوطي از سيمان و مواد جامد ديگر -

كه در حجم  هاي بسيار زياد در مراكز هسته اي توليد مي شوند؛   LLWين پسماند هاي  مايع با پرتوزايي پاي
روش هاي . ابتدا بايستي تا حد امكان از نظر حجمي كاهش داده  شوند و سپس عمليات بعدي را بر روي آنها انجام داد 

ز قبيل نحوه رفع بسياري براي كاهش حجم اين گونه پسماند ها موجود است كه انتخاب هر روش بستگي به عواملي ا
آلودگي مورد نظر، تركيب شيميايي پسماند، هسته هاي پرتوزا موجود در پسماند ، حجم پسماند ، هزينه تاسيسات و 

 . امكانات  مالي دارد

 دوريزي و دفع نهايي پسماند هاي پرتوزا

بسته بندي به منظور اي را امروزه پس از آمايش و پسماندهاي پرتوزاي توليد شده از فعاليت هاي مختلف هسته
كاهش احتمال نشت مواد پرتوزا موجود در آنها به محيط زيست و پيش آمدهاي ناگوار ناشي از آن، بطرق نهايي تا آنجا كه 

مطالعات و تحقيقات زيادي در جهان در دست اجرا است تا بتوانند آسانترين، . امكان پذير است از محيط زيست دور مي نمايند
متداول بوده و مورد استفاده  روشهاي متفاوتي كه امروزه. هزينه ترين روش را در اين زمينه ارائه دهندمطمئن ترين و كم 

 :مي گيرند به شرح زير مي باشندقرار

 :انبار نمودن الف-

پسماند هاي پرتوزا پس از كاهش حجم در داخل بشكه هايي از جنس فوالد و يا در بلوك هاي سيماني قرار داده  
ين پسماند ها جهت انبار شدن و نگهداري در داخل ساختمانهايي در زير و يا روي زمين كه به همين منظور طراحي ا. مي شوند

در . اين ساختمانها طوري طراحي مي شوند كه در مقابل سيل، زلزله و غيره مقاوم باشند. و ساخته مي شوند قرا مي گيرد
. انسه از غار و معادن متروكه براي انبار نودن پسماند ها استفاده مي كنندبعضي از كشورها مثل آلمان از معدن نمك و يا در فر

 .در اين گونه اماكن بشكه ها را در تونل معدن نمك روي هم قرار مي دهند

 :تخليه در دريا ب-
اين روش اصوالً در مورد پسماندهاي بسته بندي شده جامد با پرتوزايي متوسط انجام مي شود و اغلب در  

كه مسافت چنداني با دريا ندارند و در ضمن از نظر وضعيت جغرافيايي منطقه، محدوديت هايي داشته باشند مورد  كشورهاي
در گذشته بسياري از كشورها از جمله بلژيك، هلند، انگليس و سوئيس بشكه هاي خود را مشتركاً در . استفاده قرار مي گيرد

ه بودن  تحت كنترل داشتند، كه اين روش امروزه مورد اعتراض بسياري از دريا غرق مي كردند و محل تخليه را از نظر آلود
هاي هوادار بهداشت محيط زيست قرار گرفته و تقريباً منسوخ گرديده و به كشورها اجازه اين كار داده نمي كشورها و گروه

 .شود

 :دفن كردن _ج

بخصوص درمورد . رودنگهداري بشمار ميامروزه دفن پسماندهاي پرتوزا در داخل زمين مناسب ترين روش جهت  
چنانچه دفن پسماند ها در داخل زمين مورد . باشدپسماند هاي با پرتوزايي كم و متوسط و يا نيمه عمر كوتاه بهترين روش مي

 .نظر باشد بايستي روش دفن با خصوصيات پسماند مطابقت داشته باشد
وزا با نيمه عمر طوالني بايد در اعماق زمين دفن شوند، در حالي كه پسماند يعني پسماند هاي با پرتوزايي باال و هسته هاي پرت

بطور كلي هدف از دفن پسماند ها در داخل زمين، جلوگيري . هاي با پرتوزايي كم را مي توان در نزديكي سطح زمين دفن كرد
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اي پرتوزا در محلي مناسب براي مدت از ورود مقادير غيرمتعارف مواد پرتوزا به محيط زيست به وسيله محبوس كردن هسته ه
 .طوالني مي باشد

انتخاب محل دفن با توجه به . مهمترين و اساسي ترين قسمت در دفن پسماند هاي پرتوزا انتخاب محل مناسب مي باشد
مهم  از عوامل. مطالعات زمين شناسي، آب شناسي، هواشناسي، جمعيت شناسي و كاربرد محل در آينده و غيره انجام مي گيرد

در انتخاب محل، جنس طبقات و اليه هاي زمين، پايين بودن سطح آب هناي زيرزميني و دور بودن از مراكز جمعيت مي توان 
با توجه به بررسي هاي انجام شده گرانيت و سنگ نمك بهترين حفاظ براي نگهداري پسماند ها بمدت طوالني مي . نام برد
 .باشند

:ساير روش ها د-  

اي جديد در حال بررسي و مطالعه ، دفن پسماند هاي پرتوزا در اليه هاي ثابت زميني زير بستر يكي از روش ه 
اين روش . هاي در كف اقيانوس ها پسماند هاي پرتوزا را در آنها دفن مي كننداقيانوسها مي باشد، در اين روش با حفر چاه

زيادي از قبيل محفظه حاوي پسماندد و جنس آن، جنس طبقات بسيار پيچيده و نياز به تكنولوژي پيشرفته  دارد و فاكتورهاي 
 .زير اقيانوس، تغييرات درجه حرارت و حركت آبهاي زير اقيانوس و غيره بايد در نظر گرفته شود

 .روش ديگر، فرستادن و انتقال پسماند ها به ساير كرات مي باشد كه جزو روش هاي بسيار پرهزينه است
 

 نتايج و بحث

ظ گذاري به منظور كاهش و جلوگيري از پرتوگيري چه در هنگام كار با مواد پرتوزا يا انهدام و دفع و هم نياز به حفا
از ضروري ترين مراحل مديريت پسماند مواد  در بخش هاي  پزشكي و صنعت هسته ايچنين در مكان هاي نگهداري و دفن 

موادراديواكتيو . آميزاستفاده مي شودديواكتيو جهت كاربردهاي صلحبطور عمده ازانواع مواد را .پرتوزا و زباله هاي هسته اي است
بميزان متفاوتي مورد ) بصورت مايع(و تكنسيم) مايع(يد) بصورت كپسول( 131مورد استفاده در صنايع پزشكي شامل يد

 . گيرداستفاده قرار مي

استفاده مي نمايند كه كاربري آنها در صنايع  در بخش صنعت نيز معموال از چشمه هاي ايريديم،كبالت و دستگاه پرتو ايكس 
 . باشدمورد نياز به تست هاي غير مخرب و تجهيزات كنترلي مي

با توجه به اينكه مواد راديواكتيو مذكور داراي نيمه عمر كوتاه بوده ضروري است جمع آوري نگهداري و دفع زائدات آنها شرايط 
اد و همچنين محيط زيست در مقابل تاثيرات پسماندهاي راديواكتيو و خطرات تأمين سالمت و حفاظت افر. خاصي داشته باشد

گسترش استفاده از مواد راديواكتيو با نيمه عمر كوتاه  با . ناشي از آن در بلندمدت در اين مطالعه و بررسي مورد نظر بوده است
با آن لزوم بازنگري و داشتن ديدگاه صحيح  هاي مرتبطدر سازمان هاي مختلف بخصوص در امور پزشكي داروئي و ديگر فعاليت

كه از منابع پرتوساز براي مقاصد  صنايع مختلفي .هاي تأمين حفاظت مي باشدنسبت به نحوه دفع اين مواد يكي از راه
تشخيصي، درماني، پژوهشي و صنعتي استفاده مي كند بايد يك مدير آموزش ديده براي امور پرتوتابي داشته باشد كه 

براي پايش سرعت . استفاده ايمن مواد پرتوساز و حفظ سوابق پرتوكاران يا عمليات مربوط به مواد راديواكتيوا باشد پاسخگوي
يك نظام ازاطالعات مدارك پزشكي و سوابق كاري و . مقدار مصرف و آلودگي هم بايد اسباب هاي كامال دقيق در دسترس باشد

ماندهاي پرتوساز منتقل شده يا دفع شده در محل هم بايد ايجاد شود و همواره  محيطي براي اطمينان از قابل رديابي بودن پس
 .نگه داشته شود
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در كشورهاي مختلف از جمله ايران مديريت پسماندهاي هسته اي بعهده سازمان انرژي اتمي و بر كليه مراحل جمع آوري 
حيط زيست كليه مراكز پزشكي هسته اي صنعتي و نگهداري و دفع نظارت داشته و براي رسيدن به اهداف حفاظت افراد و م

 .تحقيقاتي را ملزم به رعايت قوانين بين المللي و كشوري در جهت جمع آوري و نگهداري زائدات هسته اي نموده است

مديريت مطمئن پسماندهاي پرتوساز بايد تابع راهبرد مناسب ملي و با داشتن زير ساختاري شامل مقررات مناسب، 
همچنين در راهبرد كشوري بايد . ونگذاري، و سازمانهاي عملياتي ذيصالح و مقدار كافي كارمند آموزش ديده باشددستگاه قان

تعيين شود كه آيا مديريت اين پسماندها بايد بصورت متمركز باشد، يا مي توان تمامي پسماندها را در محل توليد مديريت 
در پايان بايسته  .اليت پسماندها ي توليد شده و پيامد تحليل هزينه ها باشدچنين تصميمي بايد بر پايه  مقدار و سطح فع. كرد

ضمن رعايت استاندارد هاي بين مللي و استاندارد هاي ايران ،آموزش و اطالعات كافي در دسترس عموم در رويارويي با عالئم و 
ن امر از جمله مديريت پسماندهاي پرتوزا و امور خطرات مواد پرتوزا و زباله هاي هسته اي  قرار گيرد،اين امر به عهده مسئولي

در اين حالت چه صنايع داخلي و چه محصوالتي كه از خارج وارد كشور مي شود  . حفاظت در برابر مواد راديواكتيو است
سبب دزيمترهاي شخصي و محيطي و هشدار دهنده ها به همراه عالئم هشداري بايستي تحت پوشش و نظارت قرار گيرند، 

. د شدهباله هاي اتمي خواهاي محتمل از مواد و ز ش و به حداقل رسيدن آسيبكاه
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